
 

Ο Κλήμης Νταλιάνης ολοκλήρωσε τις προπτυχιακές (1998) και διδακτορικές (2002) σπουδές στη Σχολή 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ). Το 2003 

υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία (Σώμα Έρευνας-Πληροφορικής) στο νομό Έβρου. Κατά το διάστημα 

2004-2006 εκπόνησε δύο μεταδιδακτορικές διατριβές στις ερευνητικές περιοχές της Ασφάλειας Πολυμέσων 

και της Μηχανικής Ανάλυσης Συναισθήματος. Από το 2004 έως και το 2009 εργάστηκε ως έμπειρος 

ερευνητής στο Εργαστήριο Ψηφιακής Επεξεργασίας Εικόνας, Βίντεο και Πολυμέσων του ΕΜΠ. Κατά τη 

διάρκεια αυτής της περιόδου ο κ. Νταλιάνης συμμετείχε στην προετοιμασία, συγγραφή και υλοποίηση 

περισσότερων από 20 έργων έρευνας και ανάπτυξης. Παράλληλα, από το 2005 έως το 2011 εργάστηκε ως 

Λέκτορας (Π.Δ. 407) στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, στη Σχολή Ικάρων, 

ενώ εργάστηκε και ως Επισκέπτης Καθηγητής στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Ο κ. Νταλιάνης έχει 

επίσης εργαστεί στο Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών & Υπολογιστών, 

στον Δήμο Αιγάλεω, στο Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Εθνικού Κέντρου 

Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης και στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. 

Από τον Φεβρουάριο του 2020 υπηρετεί σε βαθμίδα Καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 

(Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων). 

Έχει διατελέσει μέλος επιτροπών αξιολόγησης ερευνητικών προγραμμάτων και επενδυτικών σχεδίων για 

το Υπουργείο Παιδείας (Ελλάδα), για την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (Ελλάδα), για το 

Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (Κύπρος), για το Ίδρυμα Χρηματοδότησης της Ανώτατης Εκπαίδευσης, 

Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας (Ρουμανία), για το Εθνικό Κέντρο Επιστημών (Πολωνία), για το 

Ερευνητικό Συμβούλιο Φυσικών Επιστημών και Μηχανικής (Καναδάς) και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Επίσης έχει διατελέσει μέλος εκλεκτορικών σωμάτων και επιτροπών αξιολόγησης 

διδακτορικών/μεταπτυχιακών διατριβών σε ΑΕΙ της Ελλάδας και του εξωτερικού (University of Jeddah 

(Σαουδική Αραβία), Otto von Guericke University Magdeburg (Γερμανία), Sant Longowal Institute of 

Engineering & Technology (Ινδία), Athabasca University (Καναδάς)). 

Ο κ. Νταλιάνης έχει συμμετάσχει στις οργανωτικές επιτροπές περισσότερων από 120 διεθνών 

επιστημονικών συνεδρίων, ενώ είναι μέλος των επιστημονικών επιτροπών περισσότερων από 10 διεθνών 

επιστημονικών περιοδικών.  

Αναφορικά με τη διοικητική του εμπειρία, ο κ. Νταλιάνης έχει διατελέσει πρόεδρος του Τμήματος 

Εμπορίας και Διαφήμισης (ΤΕΙ Αθήνας), πρόεδρος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πανεπιστήμιο 

Δυτικής Αττικής), μέλος της συντονιστικής επιτροπής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) 



«Ευφυής Συσκευασία, Νέες Τεχνολογίες και Μάρκετινγκ», (ΤΕΙ Αθήνας και στη συνέχεια Πανεπιστήμιο 

Δυτικής Αττικής), μέλος της συντονιστικής επιτροπής του ΠΜΣ “Διεθνής Διοικητική των Επιχειρήσεων” 

(Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής), διευθυντής και μέλος της ειδικής διατμηματικής επιτροπής του  ΠΜΣ 

“Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας” (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής - Ευρωπαϊκό 

Πανεπιστήμιο Κύπρου), διευθυντής και μέλος της συντονιστικής επιτροπής του ΠΜΣ “Διοίκηση 

Επιχειρήσεων ΜΒΑ” (ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ και στη συνέχεια Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής), αναπληρωτής 

διευθυντής και μέλος της συντονιστικής επιτροπής του ΠΜΣ “Δημόσια Διοίκηση – Δημόσιο Μάνατζμεντ” 

(Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής) και διευθυντής του ΠΜΣ “Κοινωνικά Πληροφοριακά Συστήματα” (Ανοικτό 

Πανεπιστήμιο Κύπρου). Επίσης έχει διατελέσει μέλος Φιλανθρωπικών Σωματείων και Οργανισμών 

Κοινωφελούς Σκοπού με σκοπό την υποστήριξη απόρων φοιτητών. Τα τελευταία 5 χρόνια διοικεί 7μελή 

ερευνητική ομάδα. 

Αναφορικά με το συγγραφικό του έργο, ο κ. Νταλιάνης: (α) ήταν στην ομάδα επιμέλειας πρακτικών δύο  

διεθνών συνεδρίων, (β) ήταν Editor, Associate Editor ή στο Editorial Advisory Board δεκατεσσάρων 

επιστημονικών τόμων και (γ) έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 160 εργασίες σε διεθνή επιστημονικά 

περιοδικά με κριτές, στα πρακτικά διεθνών επιστημονικών συνεδρίων και σε συλλογικούς τόμους. Το 

συνολικό του έργο έχει λάβει αναγνώριση από την επιστημονική κοινότητα (~ 1.000 αναφορές - 

https://scholar.google.com/citations?user=vd7COBsAAAAJ&hl=en&oi=ao). 

Ο κ. Νταλιάνης έχει λάβει υποτροφίες και/ή βραβεία από το: (α) Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, (β) 

Ινστιτούτο Επικοινωνιών και Υπολογιστών του ΕΜΠ, (γ) Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, (δ) Θωμαϊδιο 

Ίδρυμα, (ε) Ίδρυμα Χωραφά, (στ) 9th IEEE International Conference on Cyber, Physical and Social 

Computing, (ζ) 17th International Conference on Computational Science and its Applications, (η) 12th IEEE 

Cybermatics Congress, (θ) 20th IEEE International Conference on Dependable, Autonomic & Secure 

Computing. 

Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν στις περιοχές της διακυβέρνησης και καινοτόμου 

επιχειρηματικότητας με νέες τεχνολογίες, της κοινωνικής υπολογιστικής, της ανάλυσης πολυμέσων και της 

ηθικής χρήσης της τεχνολογίας. 

Τα προσωπικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν στις περιοχές της χρηστής διοίκησης, της στήριξης ατόμων 

με λιγότερες ευκαιρίες, της ελευθερίας έκφρασης και της ισότητας. 
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